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Nagovor nove predsednice KS
Drzavna cesta 3. razvojne osi
Stanovanjska soseska
Brod - Drage
Gradil se bo nov urgentni center
in interni oddelek
Brod nekoc in danes
Foto: Bojan Vernig

predstavljamo

Spoštovane krajanke in krajani
krajevne skupnosti Drska!
Ob koncu leta 2010 se je iztekel
mandat prejšnji sestavi sveta KS, na
volitvah 10.10.2010 pa ste nov
mandat zaupali novim članom sveta
v sestavi: Mira Retelj, Borut Jakše,
Jožef Preskar, Jožica Cekuta, Majda
Kavšek, Matjaž Kavšek in Leopold
Fink. V imenu vseh se vam za
zaupanje iskreno zahvaljujem.
Zavedamo se naših nalog in trudili se
bomo, da se bo na Drski uresničilo
čim več naših skupnih želja in
potreb.

Stojijo: Borut Jakše, Leopold Fink,
Jožef Preskar. Sedijo: Jožica Cekuta,
Majda Kavšek, Mira Retelj, manjka
Matjaž Kavšek.
Kot mestna krajevna skupnost
imamo naloge začrtane v našem
Statutu, kar pomeni, da poslujemo in
izvajamo
dejavnosti, kot so:
sprejemanje načrtov dela in
finančnih planov, sprejemanje
krajanov in obveščanje le-teh, tudi s

tem glasilom, obravnavanje pobud in
predlogov, posredovanje le-teh
pristojnim organom in službam,
nimamo pa neposrednih pristojnosti
na komunalnem področju, npr. glede
javne razsvetljave, cest, kanalizacije
itd.
Z lastnimi opažanji in s predlogi, ki
jih podajo naši krajani osebno,
telefonsko ali po e-pošti, po
predhodni obravnavi na svetu KS
pripravimo program dela za
naslednja štiri leta, ki ga potem
poskušamo realizirati skozi
proračune Mestne občine Novo
mesto.
Želimo si, da bi se nam pri snovanju
načrtov in aktivnosti pridružili v čim
večjem številu, zato vam v
nadaljevanju predstavljamo naš
predlog programa za leto 2011. Naše
potrebe smo že posredovali v
sprejem MO Novo mesto, zbiramo
pa tudi vaša mnenja in predloge, ki
jih lahko posredujete na e-naslov:
ks.drska@novomesto.si.
Poleg aktivnosti za ureditev in
posodobitev infrastrukture, urejanje
okolja, športnih in otroških igrišč,
želimo poskrbeti tudi za organizacijo družabnih, športnih in
kulturnih srečanj krajank in krajanov
ter vzpodbujati delovanje različnih
društev in drugih oblik delovanja.
Krajevna skupnost Drska je po
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številu prebivalcev največja KS v
naši občini, zato smo prepričani, da
imamo dovolj potencialnih kandidatov za ustanovitev Športnega
društva KS Drska, ki bo združevalo
šport in rekreacijo v različnih
športnih disciplinah. Ustanovitev ŠD
Drska načrtujemo v marcu 2011, v
članstvo pa ste vabljeni v čim večjem
številu. Obrazec za prijavo v članstvo
bo objavljeno na spletni strani naše
KS in na oglasni deski pri trgovini
Tuš.
V našem Statutu je predvideno, da
ima KS lahko tudi svoj praznik, zato
smo se v Svetu KS odločili, da vas
pozovemo, da skupaj določimo
datum praznika KS Drska, ki ga
bomo lahko vsako leto obeležili z
različnimi kulturnimi in športnimi
dogodki.
Z vašim aktivnim sodelovanjem bo
naše skupno življenje v KS Drska
lepše in bogatejše v smislu
družbenega življenja in kvalitete
bivanja, zato naj k temu vsak po svoje
prispeva svoj delček. Vaše predloge
in pripombe sprejemamo v pisarni
KS Drska, ki je na Ulici Slavka
Gruma 9, vsak prvi torek v mesecu od
17. do 18. ure, lahko pa jih oddate v
poštnem nabiralniku ali na e-naslov
KS Drska.
Mira Retelj,
predsednica KS Drska

predstavljamo

Program dela krajevne skupnosti Drska
Mestna občina Novo mesto
KRAJEVNA SKUPNOST DRSKA
Ulica Slavka Gruma 9
8000 NOVO MESTO
Na podlagi 7. člena Statuta
Krajevne skupnosti Drska je Svet
KS dne 23.11.2010 sprejel
PR O G RAM
razvoja infrastrukture KS Drska za
obdobje 2011 - 2014
V KS Drska je za zadovoljevanje
potreb prebivalcev potrebno
izboljšati razmere na naslednjih
področjih:
1. Ureditev lastništva zemljišč v
naselju z večstanovanjskimi
hišami
Že 16 let je nerazrešeno lastništvo
zemljišč med etažnimi lastniki v
večstanovanjskih enotah in MO
Novo mesto ter zasebnimi lastniki,
kar je temelj za ureditev tekočega
vzdrževanja skupnih površin,
funkcionalnih zemljišč in nadaljnje
urejanje potreb etažnih lastnikov po
parkirnih površinah, igriščih,
komunalnih objektih ipd.
PREDLOG:
MO Novo mesto
naj v skladu z Zakonom o
vzpostavitvi etažne lastnine takoj
pristopi k izdelavi programske
naloge oziroma
k projektu
razmejitve privatnih zemljišč od
javnih zemljišč. Prioriteta je
blokovsko naselje Slavka Gruma,
nato pa se nadaljuje na preostalem
območju KS.
V razreševanje problematike naj se
vključijo tudi upravniki v večstanovanjskih stavbah Zarja, Terca
in Želva.
Rok izvedbe: 2011-2012

2. Urediti komunalne otoke
Skupaj s Komunalo Novo mesto se
izdela plan urejanja komunalnih
otokov za celotno KS.
PREDLOG:
MO Novo mesto
sprejme plan urejanja in ga umesti v
proračun za leto 2011.
Rok izvedbe: 2011
3. Namestitev oglasnih desk
Izdelati je potrebno predlog
postavitve oglasnih desk po KS
Drska.
Rok izdelave: 2011
4. Avtobusna postaja
Mestna avtobusna postaja je skrajno
slaba točka našega mesta in KS.
Ugotovitve:
- Nujno je potrebno poskrbeti za
investicijska vzdrževalna dela
obstoječega objekta,
- MO Novo mesto mora določiti
osebo ali upravnika, ki bo zadolžen
za nadzor in vzdrževanje celotnega
kompleksa avtobusne postaje,
- potrebno je usposobiti sanitarije in
čakalnico,
- potrebno je začeti s projektom
dokončanja avtobusne postaje
(gradbena jama).
PREDLOG:
Za izboljšanje
stanja naj župan MO Novo mesto
sprejme ukrepe za sanacijo
avtobusne postaje, določi naj se
režim vzdrževanja in upravljanja.
Rok: marec 2011
5. Cestna infrastruktura
5.1. Vse ulice v naselju med glavno
ulico Drska in Topliško cesto je
potrebno celostno urediti. Na pešpoti
Drska - stadion je potrebno med
ulico in Topliško cesto zemljišče
odkupiti in pešpot tlakovati.
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5.2. Drska-glavna ulica od zapornic
do Ul. Slavka Gruma:
od Gostilne Jakše do starih zapornic
je potrebno urediti dotrajano
kanalizacijo, odvodnjavanje, javno
razsvetljavo in obnovo cestišča po
vzoru ureditve ceste na Brodu.
PREDLOG:
Za točko 5.1. in 5.2.
MO v letu 2011 izdela projekte za
zamenjavo komunalne infrastrukture
in obnovo cest.
Rok: December 2011
Izvajanje del se načrtuje v letih 20122013.
5.3. Topliška cesta:
Potrebna je preplastitev cestišča od
semaforiziranega križišča za
avtobusno postajo do križišča na
Ulici Slavka Gruma. Potrebno je
dokončati dela ob postavljeni javni
razsvetljavi na omenjeni ulici.
Nadaljevati z izgradnjo ceste,
kolesarske poti in pločnika do
Srebrnič.
Rok: 2011 - 2012
5.4. Cesarjeva ulica:
Nujna je preplastitev cestišča,
uničenega zaradi neustreznega
vzdrževanja.
Rok: 2012 - 2013
5.5. Volčičeva ulica:
Potrebna je preplastitev cestišča.
Rok: 2012 - 2013
5.6. Ulica Mirana Jarca:
Potrebna je preplastitev cestišča.
Rok: 2013 - 2014
5.7. Šmihelska cesta:
Nadaljevanje izgradnje Šmihelske
ceste proti Šmihelu, tako da se bo
motorni promet odvijal nemoteno po
urejenem cestišču in bo poskrbljeno

predstavljamo
za pešce in kolesarje. Povezati je
potrebno Šmihelsko cesto z
dostopom do Šolskega centra in s
tem preusmeriti večino dijakov z
Volčičeve ulice na omenjeno cesto.
Rok: 2012 - 2014

V načrtih prostorskega razvoja je
predviden lesen most čez Krko v Irči
vasi. Predlagamo, da se izgradnja
tega mostu vključi v proračun MO v
letih 2012 do 2014
Rok: 2011 - 2014

5.8. Kandijska cesta II. del:
Rekonstrukcija Kandijske ceste od
Zdravstvenega doma do potoka
Težka voda.
Rok: 2012

6.2. Balinišče in igrišče na Ulici
Slavka Gruma:
upravljanje prevzame Agencija za
šport in izvede adaptacijo.
Rok: maj 2011

6. Druga javna infrastruktura

6.3. Semaforizirano križišče
Slavka Gruma:
Ob urejanju križišča okolice niso
dokončno uredili. Promet na
omenjenem križišču je iz smeri Ulice
Slavka Gruma zgoščen, nastajajo
(nepotrebni) zastoji. Potrebno je
urediti drugačne časovne intervale
semaforjev.
Rok: Takoj

6.1. Irča vas:
Urediti je potrebno dostop do
čolnarne v Irči vasi. MO Novo mesto
se predlaga spremembo odloka, ki
ureja splavarjenje po reki Krki, da se
področje splavarjenja razširi od
Seidlovega mlina do Srebrnič in
omogoči plovba skozi vse leto.

Spoštovani krajani in krajanke!
Statut Krajevne skupnosti Drska nam omogoča, da imamo krajani
lahko tudi svoj praznik.

6.4. Ulica Slavka Gruma in Šegova
ulica:
Vsa otroška igrišča so v zelo slabem
stanju in jih je potrebno sanirati.
Blokovsko naselje na Ulici Slavka
Gruma nima ustreznih parkirnih
prostorov, zato stanovalci parkirajo
svoja vozila na zelenicah ali zasedejo
del cestišča in zaprejo požarno pot.
Težava ne bo odpravljena, dokler se
ne uredi zemljiško knjižno stanje.
Zelo neurejeni so tudi komunalni
otoki.
Rok: maj 2011

Ladjica
Upokojenci iz krajevne skupnosti
Drska!
Maja se bomo z ladjico Nika
popeljali po Krki!

Svet KS Drska objavlja

javni poziv
za zbiranje predlogov obeležij, po katerih bi praznovali krajevni
praznik.
Razmislimo o pomembnih zgodovinskih dogodkih na območju KS
Drska, o osebah iz naše KS, katerih življenje in delo sta imela
pomembno vlogo v gospodarskem, družbenem ali kulturnem
okolju, ali kaj drugega.
Svet KS bo skupaj s predlagatelji izmed prispelih predlogov izbral
najprimernejše obeležje za praznovanje krajevnega praznika.
Vaše predloge z obrazložitvijo pričakujemo do 30.3.2011 na naslov
Krajevna skupnost Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto
ali na e-naslov: ks.drska@novomesto.si
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Za prijave spremljajte obvestila na
oglasni deski pri Tušu ali na spletni
strani
http://KS.novomesto.si/si/drska/
Polde Fink
Irča vas 14
tel.: 041 918192

predstavljamo

Spoštovane krajanke, krajani!
Mandat svetu krajevne skupnosti
Drska v sestavi: Dušan Okleščen,
Marijan J. Špilar, Rudolf Škof,
Matjaž Kavšek, Gregor Vodnik,
Mira Retelj in Nevenka Kulovec se
je jeseni 2010 iztekel, vodenje
največje krajevne skupnosti v
Mestni občini Novo mesto je
prevzela nova skupina krajanov,
kateri boste zaupali svoje probleme,
razmišljanja in pobude.
O delu našega sveta smo vam redno
poročali v lokalnem glasilu Pod
topom, pa vendar naj na kratko
povzamem, kje smo bili uspešni:
Na področju posodobitve infrastrukturne ureditve KS je bila
izvedena rekonstrukcija Lebanove
ulice,urejen je bil mostič čez potok
Težka voda, odprto je bilo
semaforizirano križišče na Topliški
cesti, urejen pločnik in javna
razsvetljava ob Topliški cesti proti
avtobusni postaji. Končno se je
začelo premikati tudi na Šmihelski
cesti, ki naj bi dokončno urejena
reševala marsikateri problem na zdaj
preobremenjenih ulicah naselja.

Za večjo urejenost in obveščenost
smo poskrbeli s postavitvijo novih
klopic ob Ulici Slavka Gruma, z
novo oglasno desko na Tušu in
oglasno desko z osmrtnicami ob
Ulici Slavka Gruma ter z novim,
lično urejenim avtobusnim
postajališčem.
Zainteresiranim krajankam in
krajanom smo omogočili na OŠ
Drska rekreacijo, podpirali smo
aktivno balinarsko sekcijo in
balinarjem
pomagali urejati
balinišče, ob Osnovni šoli Drska pa
smo postavili otroško igrišče in ga
ustrezno zavarovali z ograjo.
Na področju družabnih in kulturnih
aktivnosti smo organizirali srečanje
krajanov na splavu, sodelovali na
srečanju krajanov Lebanove ulice,
podpirali in spremljali delo pridnih
članov rdečega križa, gasilcev,
upokojencev, članov združenja
borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja. Tesno je bilo
sodelovanje z OŠ Drska, s katero
smo izvedli letne očiščevalne akcije

v celotni krajevni skupnosti in ob
kulturnem prazniku
kulturne
prireditve z likovnimi razstavami.
Poskrbeli smo za praznično novoletno vzdušje z okrašeno smreko v
križišču na Ulici Slavka Gruma in z
božično-novoletnim pozdravom
otroškega pevskega zbora pred
Tušem.
Nadaljevali smo s tradicijo izdajanja
lokalnega glasila Pod topom.
Življenje v tako veliki soseski, kot je
krajevna skupnost Drska, vsak dan
prinaša nove probleme. Nekaj smo jih
skupaj z vami, krajani, rešili mi, nove
pa bodo, prepričana sem, da uspešno,
reševali novi člani sveta krajevne
skupnosti. Priskočimo jim na pomoč.
Srečno!
Nevenka Kulovec, predsednica KS
Drska v mandatu 2006/10

Drzavna cesta 3. razvojne osi
Informacija o pripravi Državnega
prostorskega načrta za državno
cesto od avtoceste A2 Ljubljana Obrežje pri Novem mestu do
priključka Maline (državna cesta
3. razvojne osi)
Ministrstvo za okolje in prostor je
pripravilo osnutek Državnega
prostorskega načrta za državno cesto
3. razvojne osi, ki bo marca 2011
javno razgrnjen in javno obrav-

navan. Z osnutkom prostorskega
načrta je pred pričetkom javne
razgrnitve seznanila župana Mestne
občine Novo mesto, župan pa
predsednike in člane svetov
Krajevnih skupnosti v območju
prostorskega načrta.
Pričetek 30 dnevne javne razgrnitve,
kraj javne razgrnitve in javne
obravnave bo z javno objavljenim
naznanilom določil minister za
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okolje in prostor. Javna obravnava bo
predvidoma 16. marca 2011. Na javni
obravnavi bo Ministrstvo za okolje in
prostor podrobneje predstavilo
načrtovane ureditve državne ceste 3.
razvojne osi, osnutek prostorskega
načrta pa bo skupaj z okoljskim
poročilom javno razgrnjen v prostorih
Mestne občine Novo mesto, na
Oddelku za prostor na Seidlovi cesti 1
v Novem mestu.

predstavljamo
Prostorske rešitve v predstavljenem
osnutku državnega prostorskega
načrta sledijo temeljnemu konceptu
umestitve državne ceste v prostor, ki
ga je na območju Mestne občine
Novo mesto določil občinski svet s
sprejetjem Občinskega prostorskega
načrta leta 2009 na podlagi

primerjalne študije variant. V sklopu
državnega prostorskega načrta se
načrtuje potek državne ceste kot
obroč okrog Novega mesta,
sestavljen iz hitre ceste na vzhodni
strani in povezovalne glavne ceste
po zahodni strani z izvennivojskimi
priključki.
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V času javne razgrnitve in javne
obravnave je mogoče, da vsakdo poda
predlog ali pripombe k osnutku
državnega prostorskega načrta, zato
vas vabimo, da si razgrnjeno gradivo
ogledate na mestu javne razgrnitve, se
udeležite javne obravnave in podate
predloge ali pripombe za izboljšanje
načrtovanih rešitev.

predstavljamo

Dvorana v Portovalu
Konec ugibanj! Večnamenska
športna dvorana bo stala na območju
športno-rekreacijskega parka
Portoval v krajevni skupnosti Drska.
V Novem mestu ta trenutek delujeta
dve športni dvorani, primerni za
igranje rokometa, košarke in
odbojke. To sta Športa dvorana
Marof in Športna dvorana Leona
Štuklja. Od tega je le prva v lasti in
upravljanju MO Novo mesto. V
Strategiji športa v Novem mestu
2010-2020 je v šestem poglavju
navedeno, da ima Novo mesto
približno 2,6 m2 športnih površin na
prebivalca. Glede na njegovo
nadpovprečno gospodarsko razvitost je potrebno in smiselno
mestne športne površine povečati s
centralno športno oziroma večnamensko dvorano. Novo mesto bi
potrebovalo 5 dvoran za trening in
igranje v popoldanskem času, tako
pa morajo klubi najemati dvorane v
Ljubljani, Šentjerneju, Krškem, …
oziroma vadijo v premajhnih šolskih
telovadnicah. S sodelovanjem
podjetja Spina, d.o.o., Novo mesto,
je bilo v začetku januarja 2011
opravljeno urbanistično vrednotenje
potencialnih lokacij za postavitev
športne dvorane. Preverjene so bile
lokacije Bajnof, Češča vas,
Drgančevje in Portoval. Lokacije so
bile obravnavane z vidikov:
oddaljenosti od intenzivno poseljenih območij Novega mesta,
zagotovitve zadostnega števila
parkirnih mest, potrebnim
financiranjem javne infrastrukture
za začetek obratovanja, možnostjo
umestitve dvorane velikosti 70 m x
100 m, preverjena so bila določila
prostorskih aktov, ki omogočajo
tovrstno gradnjo in podobno.
Kot najprimernejša lokacija za

izgradnjo mestne večnamenske
dvorane je bila ovrednotena lokacija
v športno rekreacijskem parku
Portoval. Njena največja prednost je
neposredna bližina mesta. Lokacija
v Češči vasi je zaradi večje
oddaljenosti od mesta slabša, vendar
še sprejemljiva. Za postavitev
športne dvorane v Drgančevje je
premalo prostora, lokacija pa je
neprimerna tudi zaradi bistveno
večjih vložkov v kratkem času, v
katerem bi morala biti dvorana s
spremljajočimi objekti in infrastrukturo zgrajena. Predvidena
lokacija na Bajnofu je popolnoma
neprimerna.

Športna dvorana Marof je bila zgrajena
leta 1975 in obnovljena leta 1991.
Obsega 1.860 m2. V objektu so: glavna
dvorana, plesna dvorana, dvorana za
namizni tenis, fitnes center in strelišče. V
glavni dvorani so tribune s 1.200 sedeži.
Objekt je namenjen šolski športni vzgoji,
športni vadbi in tekmovanjem v košarki,
rokometu, nogometu, odbojki, športnem
plesu, namiznem tenisu, športnemu
streljanju ter fitnes programom. Športno
dvorano vsako leto obišče 80.000
uporabnikov in obiskovalcev. (foto: Jiri
Volt)

Sedanja tribuna ob nogometnem igrišču je bolj sramota kot ponos. (foto: Jiri Volt)

Ob dvorani tudi nogometna
tribuna!
Večnamenska dvorana v Portovalu
bi se na vzhodu prelevila v zahodno
tribuno nogometnega igrišča, s
čimer bi v enem zamahu rešili tudi ta
dolgoletni mestni problem.
Pripravljalni odbor za izgradnjo
športne dvorane pod vodstvom
Boruta Novaka je za občinski svet
pripravil predlog sklepa o umestitvi
mestne večnamenske dvorane.
Predlog sklepa se glasi: “Občinski
svet Mestne občine Novo mesto je
obravnaval variantne lokacije
umestitve mestne večnamenske
dvorane in potrdil lokacijo izgradnje
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dvorane kapacitet vsaj 5000 sedežev
na območju športno rekreacijskega
parka Portoval. Sprejemljive in
utemeljene pripombe občinskega
sveta bo občinska uprava upoštevala
pri nadaljnjih korakih priprave in
izvedbe investicije.”
Predlog sklepa so občinski svetniki
soglasno sprejeli 26.1.2011 na svoji
redni 4. seji. Tako se zdaj začenja
drugo poglavje, dobiti organizacijo
tekmovanja od Košarkaške zveze
Slovenije, zapreti finančno konstrukcijo, zgraditi dvorano, jo
uspešno tržiti in vzdrževati. Kot

predstavljamo
svetnik in krajan krajevne skupnosti
Drska sem vesel, da bo dvorana prav
v naši krajevni skupnosti, saj bo s
tem pridobila krajevna skupnost,
predvsem pa vsi krajani.

Vir: (izvleček iz pripravljalnega
gradiva; poročevalca: Borut Novak,
v.d. direktorja Občinske uprave
MONm,vodja projekta Mojca
Tavčar, vodja Oddelka za prostor).
Za krajevno skupnost zbral in
zapisal: Jiri Volt, občinski svetnik
Potrjena lokacija večnamenske dvorane
v Novem mestu na območju športnorekreacijskega parka Portoval. (foto: Jiri
Volt)

Stanovanjska soseska
Brod - Drage
V preteklih letih je občinska uprava
pripravila prostorsko dokumentacijo
za stanovanjsko sosesko BrodDrage na zahodnem delu Mrzle
doline, južno od ulice Brod in
zahodno od stanovanjskega naselja
Ulica Slavka Gruma. Pobudnik in
investitor dokumentacije je
Brodinvest, d.o.o., Novo mesto.
V naselju je predvidena gradnja
približno dvesto petdeset stanovanjskih enot v različnih tipih
stanovanjskih stavb, od manjših
blokov in vila blokov do vrstnih in
individualnih stanovanjskih hiš.
Celotna zasnova je podobna zasnovi
Ragovskega naselja, saj so v vznožju
predvidene stavbe z večjo kapaciteto
prebivalcev, na višje ležečem
območju pa se gostota poselitve
zmanjšuje preko vrstnih do
individualnih hiš. Skupno bo v
naselju živelo okoli osemsto
prebivalcev vseh starostnih struktur.
Dostop do območja bo izveden z
ulice Brod z odcepom pri poslovnem

objektu steklarstva Vidmar. Peš
dostop bo zagotovljen tudi v
izteku Šalijeve ulice. V prihodnosti bo preko doline zagotovljen
neposreden stik z Ulico Slavka
Gruma.
V soseski so predvidene stanovanjski namembnosti primerne
mirne storitvene dejavnosti, zgrajeni bosta tudi dve igrišči. Soseska

se bo navezovala na obstoječo
mestno infrastrukturo, najbolj
pomembno pa je, da so v bližini šole
in vrtci, trgovine za dnevno preskrbo
ter prometne povezave, ki vključujejo
tudi mestni avtobusni promet po ulici
Brod.
Največja stanovanjska soseska Drska
bo tako v naslednjih letih pridobila
dodatnih 15% prebivalcev.

Pod topom, glasilo Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, Novo mesto. Uredniški odbor: Mira
Retelj, Meta Uhan, Nevenka Kulovec, Andrej Jakobčič. Oblikovanje Ivo Šteblaj, tisk Tisk Šepic, d.o.o.
Publikacijo Pod topom dobijo vsa gospodinjstva v KS Drska brezplačno. Natisnjeno 2300 izvodov.
Prispevke za jesensko številko glasila zbiramo do konca oktobra na naslovu: pod.topom@gmail.com ali
Pod topom, KS Drska, Ul. Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto. Prispevki morajo biti podpisani s polnim
imenom in priimkom. Na izrecno željo uredništvo imena avtorja ne objavi. Prispevki z neprimerno vsebino
ne bodo objavljeni. Pri elektronskem pošiljanju naj bodo fotografije ločene od besedila.
Spletna stran: http://ks.novomesto.si/si/drska/
Fotografije: https://picasaweb.google.com/pod.topom

Pod topom
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predstavljamo

Gradil se bo nov urgentni center
in interni oddelek
Tudi Novo mesto potrebuje nov,
sodoben urgentni center po vzoru
centrov v drugih evropskih državah
in po konceptu Ministrstva za
zdravje o zagotavljanju nujne
medicinske pomoči v Sloveniji.
Z novimi usmeritvami Ministrstva
za zdravje je nosilcema zdravstvene
dejavnosti na primarni (ZD) in
sekundarni ravni (SB) naložilo
nalogo, da se v okviru urgentnega
centra združijo vsa področja
obravnave pacientov.
Na skupnem sestanku
predstavnikov Splošne bolnišnice in
Zdravstvenega doma Novo mesto
je bilo dogovorjeno in podpisano
Pismo o nameri za ureditev
urgentnega centra za primarni in
sekundarni nivo na lokaciji Splošne
bolnišnice Novo mesto.
Urgentni center v Novem mestu naj
bi vseboval:
/ SNMP (splošno nujno medicinsko pomoč)

/ PHE (prehospitalno enoto -112
reševalno službo)
/ Urgentni center za otroke in
mladostnike
/ Dežurno urgentno ginekološko
porodniško službo
/ Kirurško nujno pomoč
/ Internistično nujno pomoč
Ideja o združitvi izvajanja NMP na
eni lokaciji je prisotna že več let.
Uresničila se bo z izgradnjo nove
stavbe za potrebe urgence in
internega oddelka. Izgradnja nove
stavbe je vključena med investicijske projekte Ministrstva za
zdravje za obdobje 2009 - 2015.
Idejna zasnova novega objekta
predvideva graditev vzporednega,
dodatnega štiri etažnega trakta pred
sedanjo kirurško urgenco. Novo
zgrajeni trakt se bo prečno povezal z
obstoječim kirurškim traktom, na
strehi objekta pa je predvidena
pristajalna ploščad za helikopterske
prevoze.

Energetska sanacija
Splošne bolnišnice Novo mesto
Splošna bolnišnica Novo mesto sodi
med srednje velike porabnike
energije. Kot osnovni vir energije
uporablja zemeljski plin in
električno energijo. Na leto porabi
približno 1,4 milijona kubičnih
metrov zemeljskega plina, kar
predstavlja okrog 12.500 MWh
energije. Poraba zemeljskega plina
je zaradi ogrevanja prostorov v
zimskih mesecih štirikrat večja kot v
poletnih. Pozimi dnevno porabi
toliko energije, kot je porabi srednje
energijsko potrošna stanovanjska
hiša v treh letih.

Letni nivo porabe električne energije
znaša okrog 4.300 MWh. Poraba
električne energije se v poletnih
mesecih dvigne za tretjino,
predvsem na račun ohlajevanja
prostorov.
Ministrstvo za zdravje je februarja
2010, v okviru Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007 do 2013, objavilo
javni razpis za energetsko sanacijo
stavb pravnih oseb javnega prava s
področja zdravstva, katerih usta-
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Leta 2008 je MO Novo mesto sprejela
Odlok o ureditvi zdravstvenega
kompleksa in na tej osnovi je bil leta
2010 izdelan idejni projekt nove
stavbe. Vrednost investicije, ki
vključuje tudi opremo, je ocenjena na
34 mil. Ä. Viri financiranja so sredstva
državnega proračuna, lastna sredstva
iz naslova amortizacije, za izgradnjo
urgence pa tudi EU sredstva
kohezijske politike. Po sedanjem
terminskem planu naj bi se gradnja
pričela v letu 2012.
Vincenc Dular, u. d. inž. el.,
vodja investicij

novitelj je Republika Slovenija in so v
pristojnosti Ministrstva za zdravje ter
opravljajo zdravstveno dejavnost na
sekundarni oziroma na terciarni
ravni. Splošna bolnišnica Novo
mesto je na omenjenem razpisu
uspešno kandidirala ter se na ta način
aktivno vključila v program energetske sanacije. Vsebina energetske
sanacije je bila določena z investicijskimi dokumenti, ki določajo
potrebne ukrepe za zmanjšanje
porabe energije.
Izhodiščni ukrepi na področju
energetike so bili predhodno

dejavnosti

identificirani v študiji razširjenega
energetskega pregleda, v katerem je
bil izveden pregled obstoječega
stanja, ki je pokazal kar nekaj
pomanjkljivosti. Meritve in izračuni
so pokazali, da na račun starega in
dotrajanega stavbnega pohištva,
neizoliranih fasad in neizoliranih
podstrešij letno izgubimo okrog
3.200 MWh toplotne energije.
Izgube toplotne energije nazorno
prikazujeta sledeči fotografiji, ki sta
bili posneti s thermoscan kamero.
Na področju električne energije je
mogoče predvsem na račun varčnih
sijalk na letnem nivoju privarčevati
okrog 80 MWh.
Z ukrepi na energetskih podpostajah,
izkoriščanjem temperature dimnih
plinov v kotlovnici, namestitvijo

radiatorskih termostatskih ventilov,
izboljšanjem avtomatike in regulacij
je mogoče privarčevati še dodatnih
1.000 MWh energije.
Za zajem in ovrednotenje
predlaganih aktivnosti je bila
izdelana obsežna investicijska
dokumentacija, ki kaže aktivnosti na
več področjih. Prvo področje so
gradbena dela na zgradbah, kot so:
izolacija ovojev zgradb, zamenjava
stavbnega pohištva in izolacija
podstrešij. Drugo področje predstavlja obnovitev električne
razsvetljave z vpeljavo varčnih svetil
in regulacijo razsvetljave, tretje
področje pa predstavlja posege na
regulaciji temperature v bolnišničnih
prostorih z ekonomičnim izkoriščanjem lastnosti zemeljskega

plina in uporabo obnovljivih virov
energije.
Leta 2010 so tako aktivno potekale
dejavnosti za izpeljavo javnih
razpisov na področju projektiranja in
izvajanja posameznih projektov.
Izdelava projektov je povečini
zaključena, razen na področju strojne
energetike, kjer se zaključuje projekt
trigeneracije, ki vključuje soproizvodnjo toplote, električne energije
in hladilnega medija.
Splošna bolnišnica Novo mesto bo
tako že februarja 2011 začela z
zamenjavo stavbnega pohištva in
izvedbo prezračevalne fasade na
zgradbi kirurgije ter z izolacijo vseh
podstrešij. Predvideni zaključek del
je julija 2011. Dela na strojni
energetiki bodo končana leta 2012.
Planirana vrednost celotne investicije
v energetsko sanacijo Splošne
bolnišnice Novo mesto znaša 5,2
milijona evrov. 85 % prispeva EU iz
kohezijskih sredstev, razliko pa
krijeta SB Novo mesto in
Ministrstvo za zdravje.
Božidar Podobnik, univ. dipl. inž.,
vodja službe za tehnično oskrbo in
energetiko

Humanitarni center Rdecega kriza na Drski
Območno združenje RK Novo
mesto je leta 2008 odkupilo, leta
2010 pa obnovilo objekt za potrebe
humanitarnega centra RK Novo
mesto na Drski. Zaposleni,
prostovoljci ter uporabniki na RK so
bili veseli, ko jim je UE Novo mesto
18. januarja 2011 izdala uporabno
dovoljenje.
Rdeči križ je nevladna, humanitarna
organizacija, ki s svojo nepridobitno
dejavnostjo ne ustvarja lastnih
sredstev. Finančna sredstva za
humanitarni center so prispevali

občine, podjetja in posamezniki.
Znaten delež je prispevala Krka, d.d.,
s strokovnim delom. Da je investicija
tekla po načrtih in brez težav, je
skrbel Boris Škedelj s prostovoljnim
delom.
Novi prostori nudijo čisto drugačno
osnovo za delo, kot jo je imel Rdeči
križ Novo mesto v preteklosti, saj so
vse dejavnosti združene na enem
mestu. V humanitarnem centru je
razdelilnica hrane za socialno
ogrožene, javna kopalnica,
garsonjera, predavalnici, sejna soba
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in pisarne ter socialna trgovina, ki bo
zaživela z novim zakonom o
socialnem podjetništvu.
Aktivnosti, ki jih nudi humanitarni
center RK:
0 psihosocialna pomoč
posameznikom in družinam, ki so
v stiski,
0 razdeljevanje humanitarne
pomoči,
0 nudenje toplega obroka,
0 možnost vzdrževanja osebne
higiene,

dejavnosti
0 usposabljanje ekip prve pomoči
RK,
0 medgeneracijsko sodelovanje in
prostovoljno delo,
0 preventivno-zdravstvena
dejavnost.
Vljudno vabijo, da se krajani Drske
pridružijo programom kot uporabniki ali kot prostovoljci.
Nekaj pomembnih obvestil
Humanitarni center je za informacije
odprt med uradnimi urami:

ob ponedeljkih od 8.00 do 15.00,
ob sredah od 8.00 do 17.00,
ob petkih od 8.00 do 13.00 ali vsak
dan na tel. št.: 39 33 120.
Skladišče humanitarne pomoči, kjer
dobite rabljene obleke, posteljnino in
drugo blago, je odprto ob sredah od
13.00 do 16.00.
Če
želite oddati opremo, belo
tehniko in drugo, pokličite na tel. št.:
39 33 120.
Lidija Jež

Delo krajevne organizacije
Rdecega kriza Drska v letu 2010
Spet je leto naokoli. Še težje, s še več
težavami kot v prejšnjem. Pa tudi
več lepih in uspešnih dejanj.
Recesija se še poglablja in to se
pozna
tudi v našem velikem
blokovskim naselju, saj dobivamo
vedno več prošenj za pomoč. Pa tudi
sedež OZRK je po novem v naši KS,
zato imajo prosilci za pomoč krajšo
in lažjo pot.
Glavni vir za naše delovanje je in bo
članarina. Lani je prispevalo 973
krajanov skoraj 3000 Ä. Zelo
pomembni so prispevki Krajevne
skupnosti, občine, podjetij ali
posameznikov.
V ulici Slavka Gruma smo veliko
manj prisotne, kot bi želele. Manjka
nam aktivistov, da bi obiskali vse
bloke in večkrat pogledali, kdo je
doma, nam posredovali informacijo,
kdo potrebuje pomoč ali pomagali
pri raznašanju vabil in daril. V času,
ko je vse več brezposelnih, bi
pričakovali, da se nam boste
pridružili v večjem številu. Pridite in
pomagajte sebi in nam!
Najbolj dejavne smo na področju
sociale. Maja, v tednu RK, smo
izpeljale akcijo »košarica RK« v
trgovinah Mecator Drska, TUŠ na

Ul. Slavka Gruma in Planet TUŠ.
Pomagali so tudi učenci OŠ Drska z
zbiranjem v šoli. Iz zbranih artiklov
smo naredile 21 paketov
ter
povabile krajane na postajo RK, da
so jih prevzeli. Razdelile pa smo tudi
bone. Obiskale ter obdarile s sadjem
smo 16 zelo bolnih in invalidov .
Organizirale smo srečanje
starostnikov, starejših od 70 let.
Učenci so poskrbeli za kulturni
program, me pa za srečelov. Denar
smo namenile za letovanje mlajših
krajanov.
Učencem smo prispevale za šolo v
naravi ali za prehrano v šoli.
Krajanom smo pomagale pri nabavi
kurjave, poravnale nekaj položnic za
elektriko, komunalo, za dodatno
zavarovanje in za najemnino.
Prispevale smo za odpravo posledic
poplav ter za humanitarni center in
sodelovale v akcijah za pomoč
družinam v stiski.
V oktobru je bila izpeljana akcija
DROBTINICA. Pri nas v Planetu
TUŠ. Večina aktivistk je sodelovala s
peko kruha. Pomagale so pri prodaji,
sodelovali pa so tudi otroci krožka
RK OŠ Drska, ki jih je vodila
mentorica. Nabrana sredstva ( 526 Ä)
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so porabili v OŠ Drska za prehrano
otrok.
Iz zalog EU smo pripravile marca 56
predlogov, junija 49 in oktobra 59
(skupaj 164 ).
Aktivistke obiskujejo krajane, stare
90 in več let, ob 80. rojstnem dnevu
pošljemo čestitko.
Pred novim letom smo obiskale in
obdarile 367 krajanov, starejših od 71
let, ter 11 invalidov ali težko bolnih.
Postaja RK Drska je bila odprta 7
krat. Na dveh meritvah tlaka,
sladkorja in holesterola je bilo
povprečno 29 krajanov. Na pogovor o
socialni stiski je prišlo 7 krajank.
Nekaterim smo pomagali v KORK,
nekatere pa napotili na OZRK.
Izdelale smo okoli 200 čestitk za
naše starostnike, 150 pa so jih naredili
učenci OŠ Drska.
Kar nekaj krvodajalcev se je odzvalo
pozivu na odvzem krvi na obeh
akcijah, ki sta bili po tradiciji zadnji
ponedeljek v oktobru in prvi torek v
novembru. Prisotni sta bili tudi naši
aktivistki in se z njimi malo pomenili.
Skupini za samopomoč starejših
Portoval in Marjetice uspešno
delujeta.
Predsednica KORK Drska
Sonja Hajnšek

dejavnosti

Marjetice

Skupina za samopomoč starejših
»Marjetice« deluje že tretje leto. To
je že druga skupina, ki deluje v naši
Krajevni skupnosti, v Novem mestu
in okolici pa jih deluje že kar veliko.
Ime je predlagala ena od članic, ki je

na poti na ustanovitev skupine, v
hladnem jesenskem popoldnevu,
opazila drobno marjetico, ki je
cvetela ob poti, druga pa je povedala
še lepo pesmico o njej.
Sestajamo se vsak torek popoldne,
med 17. in 18. uro, v prostorih
Krajevne skupnosti Drska. Skupino
sestavljajo dve voditeljici in šest
članic, starejših od 65 let. Voditeljici
pripraviva temo, o kateri se potem
pogovarjamo. Narediva tudi kratek
uvod, potem pa vsaka sodeluje s
svojim mnenjem, spomini, izkušnjami. Enkrat mesečno imamo

delavnico. Delale smo novoletne
čestitke, barvale pirhe z različnimi
postopki, izdelovale rožice, škatlice,
mucke, strašila. Gremo tudi na krajši
izlet v bližnjo okolico. Praznujemo
rojstne dneve, če katera želi. V gostih
smo imele policista, ki nam je dal
koristne nasvete za vožnjo in
obnašanje na cesti. Tudi v bodoče
bomo koga povabile ali odšle na
obisk kam drugam. Idej imamo
veliko. Starejšim z nami popoldne
mine malo drugače.
Pridite, če ste osamljeni ali če si želite
družbe!
Sonja Hanjšek

Starostniki v KS Drska
V letu 2011 smo ali še bomo
prostovoljke KO RK Drska obiskale
14 naših krajanov, ki so ali bodo stari

90 let in več. Najstarejši krajan je dr.
Bogomir Vodnik, samo dva meseca
mlajši od gospoda Vodnika je gospod

Nikola Popovič s Šmihelske ceste.
Vsem želimo trdnega zdravja in
notranjega miru.
Anica Bukovec

Dr. Bogomir Vodnik
Najstarejši krajan naše krajevne
skupnosti je gospod Bogomir
Vodnik, dr. medicine, iz Volčičeve
ulice. 96. rojstni dan je praznoval 8.
februarja, na slovenski kulturni
praznik. Kar nekaj simbolike je v
tem, saj je bil tudi gospod Vodnik
vrsto let aktiven ter prepoznaven
tenorist v Moškem pevskem zboru
Dušan Jereb Novo mesto. Tudi sedaj
še kakšno zapoje. Še ne dolgo tega
nas je na družabnih srečanjih
starejših krajanov Drske razve-

Svetniki v Svetu
Mestne obcine
Novo mesto
iz KS Drska

V tekočem mandatu je v občinskem
svetu kar sedem svetnikov, doma z
območja KS Drska:
Dušica Balažek, predstavnica
romske skupnosti,
Franc Beg,
Gregor Macedoni,
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seljeval z deklamacijami pesmi
Prešerna in Ketteja.
Gospod Vodnik umirjeno preživlja
dneve v krogu svoje ljubeče družine,
kjer je tudi praznoval. Razveselil pa
se je tudi obiska prostovoljk KO RK
Drska Francke in Anice, ki sta mu
prišli voščit. Presenetil ju je, ko je
brez očal prebral tudi drobnejši tisk
na voščilnici.
Gospod Bogomir Vodnik, želimo
vam vse dobro, predvsem zdravja in
toplih trenutkov v okviru družine in
prijateljev.
Anica Bukovec

Zvonimir Novak,
dr. Borut Rončević,
Jiri Volt,
Martina Vrhovnik.

zanimivosti

Brod nekoc ... in danes
Večina današnjih prebivalcev Broda,
ki živi v strnjenem blokovskem
naselju nasproti trgovine Tuš na
Drski, je priseljencev in ne ve kaj
dosti o vaški podobi Broda in ne
pozna še živečih starih Brojanov, ki
pa se še živo spomnijo podobe svoje
vasice in starovaškega življenja. Ena
izmed starih Brojank je tudi gospa
Vida Košir, ki nam je ob nizanju
svoje življenjske zgodbe zarisala
vaško, predmestno podobo Broda.
Stari Brod se je raztezal južno od
današnje Ulice Slavka Gruma, ob
stari cesti za Dolenjske Toplice, proti
izteku današnjega Broda. V letih od
1930 do 1950 je štel 50 hiš, ki so z
različnimi gospodarskimi poslopji
zasedale slikovite predele Broda, kot
so bili: Grvina, Pogorevc, Brezovec,
Za cesto, Govejak, Leščevje in
Ograja. Če si poskušamo razložiti
pomene poimenovanih predelov
starega Broda, nam pred očmi zrase
podoba vasi, ki se je začenjala s
hribčkom in se je spuščala ob cesti v
dolino, nad katero se je vzpenjal
hrib, poraščen z brezami in ga je
ograja ločila od globokega gozda.
Na drugi strani ceste je pot vodila h
Krki, kamor so vaščani gonili
napajat govedo, stezice proti Drski
in Irči vasi so se skrivale v leščevju
in so bile raj za vaško otročad.
Bogate njive in pašniki so ob trdem
kmečkem delu zagotavljale
preživetje številnih družin, obenem
pa nudile najnujnejše tudi ljudem v
mestu. Bližina mesta je gotovo
vplivala tudi na rast obrtniške
dejavnosti na Brodu, predvsem
mizarstva in gostinstva.
DRUŽINA KOŠIR
Gospa Vida Košir se ob pogledu na
živahnost pred današnjim modernim

gostiščem Atmosfera z nostalgijo
spominja na živahnost v domači
Koširjevi gostilni, ki je včasih stala
na Grvini nasproti današnje
Atmosfere in na kateri je pisalo: »Pri
Koširju na Grvin se toči najboljši
vin«.
Koširjevi so prišli na Brod 1876. leta
iz Loškega Potoka. Stari oče je bil
očitno razgledan in gospodaren
človek, kar lahko razberemo iz
Zapisov rodbine Košir, ki jih
vnukinja Vida hrani še danes. Ded
Jurij Košir v uvodu knjige zapiše: »
Namen knjige je, da bi se v spominu
ohranile vse znamenite reči
rodovinske in zgodovinske skušne
dobri nauki. Začetnik te knjige sem
jast iz imenom Jurij Košir.« Posest,
ki sta jo z ženo kupila, sta kmalu
razširila in zgradila novo hišo, v
kateri sta povila hčerko in štiri
sinove. Ded Košir v imenovani
družinski knjigi slikovito zapisuje
smrt svoje prve žene in polaga na
srce svojim otrokom: »Bog jej daj
večni mir nezabite pa ljubi otroci
moliti za svojo mater kjer bila je
skrbna vaša mama ki je skrbela na
vse svoje moči za vaš dušni jen
telesni blagor v toliki meri bolji
skoraji skerbeti ni ji bilo mogoče.«
Kasneje se je ded Jurij ponovno
poročil s Frančiško Straus iz
Podturna pri Dolenjskih Toplicah in
povila sta še štiri otroke.
Razgledanost in gospodarnost sta
bili očitni Koširjevi vrlini, kar
izpričujejo tudi uspešni nasledniki.
Med njimi je bil gotovo sin Alojzij,
mizar, gostilničar in kmet, ki je v
Šmihelu našel svojo družico Marijo,
rojeno Muhič, gospodinjo in šiviljo.
Zapis v Dolenskih novicah priča o
njuni slikoviti poroki in o
pomembnosti mizarskega mojstra.
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Koširjeva gostilna na Grvin

V gostilni so možaki igrali »Marjanco«

Slika zapisa o poroki
Oče Alojz je bil v 1. svetovni vojni
oficir in je zaslužek pošiljal skrbni in
gospodarni ženi, ki je sama
vzdrževala družino in gospodarstvo,
celo dokupila je nekaj posestva. Tako
sta po vojni lahko nadaljevala z
delom. Oče je mizaril v obnovljeni
zidani mizarski delavnici, v kateri je
vse tja do leta 1950 nastajalo unikatno
pohištvo, saj je za mizarstvo poprijel
tudi sin Alojzij, ki se je izučil v obrtni
šoli. V Koširjevi delavnici je
nastajalo stavbno pohištvo,
inovacijska prekucna okna, harmonij
vrata in druge novitete. Proizvodi so

zanimivosti
bili na trgu cenjeni, tudi v Mariboru,
Zagrebu.
Mama Marija je skrbela za gostilno
in kmetijo, na kateri so morali
poprijeti vsi, tudi otroci. Poleg

najstarejšega, mizarja Alojza, so bili
tu še bratje Ciril, Metod, Emil in dve
sestri. Valerija je kasneje prevzela
domačo gostilno, najmlajša hči Vida
pa je kot učiteljica zaradi službovanja na Selih pri Jugorju,
Črmošnjicah, Knežji vasi in na
Čatežu pri Trebnjem ter 25 let v
Semiču morala od doma. Gostilna je
bila do leta 1957 dobro obiskana.
Gospa Vida se še danes spominja,
kako živahno je bilo v njej, ko so se
zbirali vaški in mestni možje pri igri
»Marjanca« ali na zunanjem,
moderno opremljenem balinišču.
Otroci pa so se najbolj veselili
miklavževanja.
Povojni časi niso bili naklonjeni
pridnim in gospodarnim zasebnikom. Zasebno je postalo družbeno,
obrtništvo je propadalo, rasla je
industrija in mesto. Tako je počasi
ugašalo tudi Koširjevo gospodarstvo. Koširjeva Valerija, zadnja
lastnica gostilne, se je ob pomoči

Mizarska delavnica

... in danes
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sestre Vide vztrajno borila za vzete
pravice. S pritožbo se je obrnila tudi
na predsednika republike v Beograd,
od koder je sicer dobila odgovor, ki jo
je usmeril na Izvršni svet SR
Slovenije, vendar Koširjeve posesti
in obrti to ni rešilo. Novo rastoče
blokovsko naselje je zahtevalo
prostor. Porušili so gostilno, porušili
so mizarsko delavnico, razkopali
močno kmetijo in zadnjo dedinjo
gospo Vido odrinili na konec soseske.
Tu si je zgradila hišo z gospodarskim
poslopjem, za katerega so jo
začudeno spraševali, kaj ji bo. Vendar
nekam je morala umakniti številno
kmečko orodje, ki ji je ostalo še kot
edina nedotaknjena dediščina.
Zraslost z zemljo in boleča
navezanost nanjo jo potrjujeta še
danes. Gospa Vida, osemdesetletna
gospa, še danes krepko poprime za
lopato, kosilnico in drugo orodje in
sama poskrbi za urejenost svojega
doma.
Nevenka Kulovec

dejavnosti

Športno društvo z novim vodstvom
Spoštovane krajanke, cenjeni
krajani!
V petek, 4. 3. 2011, je v prostorih OZ
Rdečega križa Novo mesto na Ulici
Slavka Gruma potekal občni zbor
ŠD Drska. Društvo aktivno deluje že
od leta 2003. Predvsem je bila
dejavna balinarska sekcija, ki je bila
tudi nosilka dejavnosti v omenjenem
društvu. Svet krajevne skupnosti pod
vodstvom gospe Mire Retelj se je
odločil, da društvo še popestri in mu
da novo podobo, da bi v njem našli
svoje mesto vsi krajani in krajanke
vseh starosti. K sodelovanju so

povabili svetnika Športne liste, Jirija
Volta, ki ima bogate izkušnje na tem
področju in bo tudi v bodoče aktivno
pomagal društvu.
Na omenjenem občnem zboru je bilo
izvoljeno novo vodstvo. Tako bo
društvo prihodnja štiri leta vodil
Matjaž Papež, sicer dolgoletni krajan
in navdušen športnik. Matjaž Papež
je predstavil svojo ekipo, v kateri so
predstavniki različnih športnih
področij. Program, ki ga je predstavil
novi predsednik, je usmerjen
predvsem v rekreativno dejavnost in
športne prireditve.

Matjažu in celotni ekipi čestitamo ter
želimo veliko uspehov, ob tem pa
vabimo k sodelovanju krajanke in
krajane, ki bi želeli soustvarjati
športno podobo naše krajevne
skupnosti.
Naj postane gibanje in športno
druženje način življenja!
Informacije o ŠD Drska dobite na
novomeškem športnem portalu
www.nmsport.si, vaše predloge pa
sprejemamo na el. naslovu:
jiri.tenis@siol.net.
Jiri Volt

Novo mesto v zici
Dolenjski muzej hrani letalski
posnetek iz leta 1942, ki priča o
obdobju, ko so partizanske enote
blokirale Novo mesto, okupator pa je
zato praktično zaprl vse dohode v
mesto, tako da se je obdal z bodečo
žico. Dobršen del bodeče žice je
potekal tudi po območju KS Drska.
Prehod oziroma blok je bil na cesti
Novo mesto - Dolenjske Toplice v
bližini okupatorskega bunkerja nad
Glasilo Pod topom izhaja že
deseto leto, v rokah pa držite
jubilejno, deseto številko.
Dosedanji odgovorni uredniki glasila so bili Tone
Gošnik, Monja Pust in Meta
Uhan. Dostopne so na
naslovu
http://ks.novomesto.si/si/
drska/
Izid glasila:
Št. 1, april 2002
Št. 2, september 2002
Št. 3, maj 2003
Št. 4, december 2003
Št. 5, junij 2004
Št. 6, december 2005
Št. 7, februar 2007
Št. 8, januar 2008
Št. 9, marec 2010
Št. 10, marec 2011

sedanjo trgovino Tuš.
V Novem mestu že dalj časa obstaja
želja, da bi obudili rekreativno hojo
okoli mesta, in to približno po tisti
trasi, kjer je potekala bodeča žica s
spremljajočimi strelskimi jarki,
zemeljskimi in tudi betoniranimi
bunkerji. Pot je dolga približno 11
km. Za hojo bo pohodniško
označena, imela naj bi 8 kontrolnih
točk. Hoja po tej poti bo možna v

vsakem času, tako za posameznike
kot za skupine. Ob obletnici
ustanovitve Osvobodilne fronte, 27.
aprila, pa bi organizirali množični
pohod HODIMO OB ŽICI.
Rad bi se zahvalil aktivistom KO ZB
za vrednote NOB Mestne njive,
Ločna-Mačkovec, ki vztrajajo, da se
opisani načrti spremenijo v dejanje.
Predsednik KO ZB za vrednote NOB
Rudi Sever

Pod topom ze 10 let
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Sanacija okupatorskega bunkerja
s topom na Drski
Leta 2006 smo se člani KO ZB na
pobudo predsednika KS Drska lotili
vzdrževalnih in olepševalnih del na
okupatorskem bunkerju s topom na

Drski. Pospravili smo smeti in
posekali grmovje okoli zgradbe.
Stene smo ostrgali s ščetkami, z
betonsko malto pa smo zakrpali že
načeti beton. Stene smo potem
prebarvali, prav tako tudi top.
Čas pa je pokazal, da vse zlo tiči
(stene so počrnele, poraščene in
prepuščajo vodo, ki se spreminja v
sigo) v prepustnosti betonske plošče.
Zopet smo staknili glave, saj nam ni
vseeno, v kakšnem stanju je
spominsko obeležje v spomin na
bodečo žico in utrdbe okrog Novega

mesta, ter se dogovorili za ponovno
sanacijo bunkerja in istočasno topa.
Zaprosili smo Zavod za varstvo
kulturne dediščine iz Novega mesta
za soglasje. Zavod nam bo pomagal
pri obnovi topa, bunkerja pa se bodo
lotili gradbeni strokovnjaki. Iščemo
tudi najprimernejšega izvajalca del.
Upamo, da bomo po pridobitvi
soglasja o lastništvu (bunker stoji na
parceli 1053/1 k. o. Šmihel) in prijavi
del ter s pomočjo Zavoda za varstvo
kulturne dediščine začeli z deli maja
2011.
Rudi Sever, predsednik KO ZB
za vrednote NOB Drska

S športom do zdravja in dobrega pocutja
V Društvu upokojencev Novo mesto
z veseljem ugotavljamo, da poleg
tekmovalnih dosežkov iz leta v leto
raste tudi število športno aktivnih
upokojencev. Osveščenost med
našimi člani se dviguje, s tem pa
spoznanje, da je gibanje oziroma
telesna aktivnost od rojstva skozi vse

življenje, zlasti po upokojitvi, pogoj
za zdravje in dobro počutje ter
kvalitetno življenje. Upokojitev je
čas, ko se lahko bolj posvetimo sebi
in kar največ naredimo tako za svojo
dušo kot za telo. Društvo upokojencev Novo mesto je poznano kot
eno izmed aktivnejših društev v

Sloveniji. Preko 1000 upokojencev se
pri nas ukvarja z redno organizirano
vadbo, bodisi posa-mično bodisi v
raznih rekreativnih skupinah.
Naša želja je, da bi se v športne
aktivnosti vključili novi člani društva
upokojencev. Prostora je dovolj, zato
prisrčno vabljeni!
Marijan Špilar, prof.

Na telovadbo v OŠ Drska
Starejši in mlajši upokojenci se že
vrsto let zbiramo v OŠ Drska na
rekreacijski telovadbi. Ta poteka
vsak torek in četrtek od 17. - 18. ure v

mali telovadnici pod vodstvom
odlične fizioterapevtke Nine.
Prostore za korektivno vadbo nam
brezplačno nudi KS Drska (prej OŠ

Drska), za kar se jima iskreno
zahvaljujemo. Število telovadk se iz
leta v leto povečuje, pohvalimo pa naj
se, da imamo v svojih vrstah tudi
postavnega telovadca.
Na naših urah »trebuh noter« si
povemo tudi kakšen vic, tako da nam
ura dostikrat prehitro mine. Naše
druženje je koristno tako za telo kot
tudi za dušo. Pridružite se nam!
Zalka Pirc
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Dejavnosti PGD Šmihel v letu 2010
Tudi preteklo leto je bilo za
Prostovoljno gasilsko društvo
Šmihel delovno in zanimivo. Skozi
vse leto smo skrbeli za redno
usposabljanje in vaje naših
operativnih članov in tudi mladine.
V Športni dvorani Leona Štuklja
smo izvajali požarne straže na
športnih in kulturnih prireditvah,
skrbeli smo za prevoze pitne vode,
sodelovali s humanitarnimi društvi
in organizacijami ter se udeleževali
tekmovanj. Zelo dobro so se
vključevale v delo društva tudi
veteranske tekmovalne desetine.
Marca smo se množično udeležili
čistilne akcije »Očistimo Slovenijo v
enem dnevu«, junija pa smo ravno
tako množično sodelovali tudi na
slovesni gasilski paradi ob 120letnici pobratenega društva DVD
Donja Lomnica iz Republike
Hrvaške.
V oktobru, mesecu požarne varnosti,
smo bili v društvu še posebej aktivni:
0 Izvajali smo obiske in
predstavitve društva po šolah in
vrtcih z evakuacijskimi vajami in
s tem privabljali mlade člane v
gasilsko organizacijo.

0 Sodelovali smo na sektorski vaji v
Športno-konjeniškem centru v
Češči vasi in na ostalih vajah.
0 Na okrogli mizi Gasilstvo v
novomeški občini smo gostili
ministrico za obrambo, dr.
Ljubico Jelušič.
0 Nabavili smo nove zaščitne
obleke in uredili garderobne
prostore z novimi omarami.
Novembra smo v gasilskem domu
začeli s preurejanjem gasilske
garaže, saj smo ob koncu leta vanjo
pripeljali novo gasilsko avtocisterno,
ki je zamenjala že odsluženo staro.
Da bi plačali nadomestno vozilo AC
16/50 TAM 150 in adaptirali
obstoječo garažo za to vozilo, je za
društvo tudi v letošnjem letu velik
finančni zalogaj.
Konec
novembra smo izpeljali
tradicionalni strokovni izlet po
dolini reke Sotle. Obiskali smo
prijatelje gasilce iz PGD Senovo,
nadaljevali pot v Kumrovec, ogledali
smo si romarsko cerkev na Svetih
gorah in pot zaključili z ogledom
Bizeljskega gradu z okolico.
V preteklem letu smo opravili
štirinajst intervencij: trikrat smo

posredovali v objektih, sedemkrat pri
požaru v naravi, enkrat je zagorel
komunalni zabojnik. Več dni smo bili
aktivni tudi v septembrskih poplavah.
Iz leta v leto Prostovoljno gasilsko
društvo Šmihel postaja bolje
opremljeno in operativno
pripravljeno, kar nam brez aktivnega
dela članov, podpore krajanov in
donatorjev ne bi uspevalo, zato se še
posebej zahvaljujemo podjetjem:
Malkom, IMP Promont,
Ključavničarstvo Šmajdek,
Steklarstvo Vidmar in vsem
krajevnim skupnostim.
Pomembno pa je omeniti tudi vse
dobre ljudi, ki s svojim delom in
nesebičnostjo čutijo potrebo po
humanitarnem delu v dobro vseh nas
in še posebej ljudi v stiski.
Upravni odbor PGD Šmihel
Matjaž Kavšek

Drska omogočili uporabo prostorov
ob ponedeljkih med 17.00 in 18.00
uro, za kar smo KS zelo hvaležni.
Po taborniški starostni kategoriji
smo sicer MURNČKI (4-7 let),
vendar se naša skupina imenuje
VOD PIKAPOLONICE in šteje 9
članov. Znanja in veščine, ki smo jih
že spoznali oz. jih še bomo, so:
spoznavanje rastlin in živali,
taborniške pesmi in igre, potni znaki
in vozli, streljanje z lokom, kurjenje
ognja, postavljanje šotora iz
šotorskih kril, …
Starši, če tudi vi v taborništvu vidite

nekaj dobrega, vabimo vaše najmlajše (in občasno tudi vas), da se
nam pridružite.
Več informacij dobite na gsm: 041
831 142 (Sandra Grabić).
Sandra Grabić

Murncki
V Novem mestu že vrsto let deluje
taborniška organizacija RGT (Rod
gorjanskih tabornikov).
Organizacija temelji na prostovoljstvu, vzgoji in izobraževanju
mladih ter gibanju. Vanjo so
vključeni taborniki vseh starosti.
Člani vsako leto izpopolnjujejo stara
znanja, hkrati pa pridobivajo nova
znanja in nove izkušnje.
Ker si želimo, da bi mladi spoštovali
naravo, jo spoznavali in jo varovali,
smo v organizaciji začeli z aktivnim
pridobivanjem najmlajših članov. V
šolskem letu 2010/2011 so nam v KS
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Projekt Comenius na OŠ Drska
Naša šola se trudi dvigovati kvaliteto
in širiti program dejavnosti. V
lanskem šolskem letu smo se
vključili v dveletni evropski projekt
Comenius z aktualno tematiko
'voda'. V projektu sodeluje poleg
naše še 7 evropskih šol iz Španije,
Anglije, Nemčije, Italije, Belgije, z
Danske in iz Slovaške. Z njimi
sodelujemo na različne načine - tako
preko elektronske pošte kot tudi
preko 'skypa', navadne pošte ter z
obiski vseh šol v projektu. Na vse
omenjene načine izmenjujemo
izkušnje ter izdelke otrok, ki jih
razstavljamo na sodelujočih šolah.
Tako učenci vseh šol začutijo utrip
projekta v tujini. Skupaj smo si
izbrali maskoto - kapljico vode z
imenom 'Droppy', ki ob vsaki
izmenjavi potuje na gostujočo šolo.
Na naši šoli je krasila vitrino od
oktobra do decembra 2010.
Seznam dejavnosti, ki jih šole
izvajamo, je zelo zanimiv. V
dejavnosti so vključeni vsi učenci
naše šole. V lanskem šolskem letu
smo si ogledali pomen vode v
literaturi in v verstvih (voda kot
inspiracija) ter raziskovali pomen
vode v naravoslovju (voda v
znanosti). V letošnjem letu smo
raziskovali onesnaževanje vode
(voda in okolje), v drugi polovici
šolskega leta pa nas čaka še področje
voda in njen vpliv (voda, prosti čas in
zdravje). Od oktobra dalje smo
raziskovali onesnaževanje reke Krke
in vpliv le-tega na življenje v in ob
njej, izdelali smo veliko risbic v
različnih tehnikah na to temo. Na
eko dnevu oktobra smo razširili
področja raziskovanja, in sicer smo
vsi razredi ustvarjali na ekološke
teme. Nekaj razredov si je pobliže
ogledalo ribištvo, drugi pota-

pljaštvo, raziskovali so reko Krko,
slikali našo reko in stavbe ob njej.
Učenci enega razreda so sestavljali
pisma vodovarstevanim organizacijam in županu ter jih zaprosili
za večjo skrbnost pri ohranjanju
kakovosti pitne vode, spodbujanju
zavesti o varovanju vodnih virov,
zmanjševanju porabe v gospodinjstvih ter za izgradnjo objektov, ki
bi ob stiku z vodo povezovali mlade
v kvalitetnem preživljanju prostega
časa.
Največja preizkušnja pa nas je čakala
decembra, saj smo od 6. do 10. 12.
2010 gostili učence in učitelje tujih
osnovnih šol. Priprave na obisk so
potekale ves mesec. Nekoliko smo
uredili podobo šole: na vsaka vrata
smo prilepili kapljico, ki nekaj dela.

Ob glavnem vhodu smo na gugalnice
obesili kapljice iz blaga, oblečene v
zastave sodelujočih držav. Slike in
kapljice so izdelali izbrani učenci 8.
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razreda pod mentorstvom učiteljic
Medle in Praznik. Učenci so
pripravili za tujce tudi dve prireditvi,
v kateri je bilo vloženo veliko truda.
Nadarjeni učenci 8. in 9. razreda so
pripravili vodenje po Novem mestu v
angleščini.
Po prihodu gostov je vse teklo po
programu, ki smo ga zelo dobro
načrtovali in tudi izvedli. Za otroke je
bilo pripravljenih več različnih
delavnic: spoznavne delavnice,
učenje hip hop plesa, izdelava
voščilnic iz papirja, zabaven poligon
v gasilskih oblačilih, druženje in igre
v podaljšanem bivanju. Učitelji so
obiskali vrtec Pedenjped, enota
Ostržek, usklajevali dejavnosti na
sestankih, obiskali Otočec, Pleterje in
Šentjernej. Vsi tujci in gostitelji so si
v četrtek ogledali Postojnsko jamo in
Ljubljano. Vse dejavnosti so sproti
fotografirali učenci pod mentorstvom
učiteljice Milošević in učenci
novinarskega krožka pod mentorstvom učiteljice Kadivnik ter jih
objavili na internetu.
Gostje so bili izredno navdušeni nad
našo lepo deželo, nad našo šolo, nad
programom, še posebno nad plesno
obarvano prireditvijo, ko so naši
učenci predstavili plese sodelujočih
držav, za katere so sami izdelali
oblačila. Učiteljem pa je bilo všeč
večerno druženje ob dobri hrani in
pijači na Trški gori, kjer je udeležence
glasbeno in plesno animirala kar ena
izmed naših učiteljic - Simona
Lešnjak. Tujci so se zahvalili tudi
gostiteljem, saj je večina otrok, pa
tudi nekaj učiteljev, bivala pri
družinah. Obljubili so, da bodo svoje
pozitivne vtise prenesli naprej in se
verjetno še kdaj vrnili na obisk.
Koordinatorica projekta:
Tina Šenica

osnovnošolci

Teden Comeniusa na OŠ Drska
Comenius teden je na naši šoli trajal
od 6. do 10. 12. 2010, priprave na ta
teden pa so potekale že veliko prej.
Risali smo zastave, delali plakate, se
učili plesov ter spoznavali Slovaško,
Dansko, Nemčijo, Anglijo, Belgijo,
Španijo in Italijo. Res smo se trudili,
da bi našim gostom polepšali dni v
Sloveniji. Končno je nastopil dolgo
pričakovani teden. V ponedeljek so
si učenci in učitelji tujih držav
ogledali našo šolo, nas spoznali ter

začeli spoznavati tudi našo državo.
Bivali so pri učencih in učiteljih naše
šole, nekateri pa v hotelu. V torek
smo jih počastili s prireditvijo, za
katero smo se še posebej potrudili,
posnela jo je tudi televizija. Tuji
učitelji in učenci so imeli ves teden
zelo pester program, ne le različnih
delavnic, temveč tudi
oglede
Slovenije, ki so jim jih popestrili naši
učenci. Ogledali so si Novo mesto,
Ljubljano, Postojnsko jamo, muzej

na prostem v Pleterjah ter počeli še
mnogo drugih, zanimivih in zabavnih
reči. Upamo, da so se pri nas zabavali,
se imeli lepo, ter želimo, da jim bo
bivanje v Sloveniji še dolgo ostalo v
spominu.
Tjaša Recelj, 7. A

Ob 8. rojstnem dnevu OŠ Drska
Pretekli teden so devetošolci s
hišnikom ob 8. rojstnem dnevu naše
šole na igrišču za razredno stopnjo
posadili tri drevesa. V ponedeljek,
18. 10., pa smo se vsi razredi

razredne in predmetne stopnje zbrali
v veliki telovadnici. Pozdravili smo
prvošolčke. Na obisku sta bila
predsednik sveta šole Marijan Špilar
in predstavnica kabineta župana

Irena Potočar Papež, ki je za
prvošolčke prinesla tudi darilo. Jutri
pa bomo razrezali torto.
Mirko Stojčević, 7. A

3. nagrada OŠ Drska za urejenost
Urejeno in gosto-ljubno okolje je
pogoj za uspešen razvoj turizma. To
je temeljni smisel in dolgoročno
sporo-čilo projekta Moja dežela lepa in gos-toljubna.
Osnova projekta je tekmovanje
slovenskih mest in krajev na
področju urejanja prostora, okolja in
gostoljubnosti. Projekt prerašča v

vseslovensko gibanje za urejeno
okolje in gostoljubnost. Slednja pa
na svoj način odkriva širino in
vsebinski smisel slogana Turizem
smo ljudje.
Letošnja zaključna prireditev
projekta Moja dežela - lepa in
gostoljubna, je bila v petek, 8.
oktobra 2010 ob 17. uri v Celju. Na

prireditvi je bil gost
častni pokrovitelj
projekta, predsednik
države, dr. Danilo
Türk. Naša šola je za
svojo urejenost
osvojila tretje mesto v
kategoriji OŠ,
zgrajenih po letu 1980.

Prireditev ob kulturnem prazniku
V četrtek, 10. februarja, je na OŠ
Drska potekala prireditev ob
kulturnem prazniku.
Na začetku je krajane nagovoril član
Sveta KS Drska Jože Preskar, ki je
nanizal nekaj lepih misli o kulturi,
nato pa so na oder prišli nadebudni
plesalci OŠ Drska. Videli smo
mažoretke Mažoretnega kluba Takt
Novo mesto, po plesišču sta se
zavrtela osnovnošolca Tjaša in Jan,
plesalca standardnih in latinskoameriških plesov,
nastopili so
plesalci Plesnega studia Novo
mesto. Na koncu smo videli narodne
plese iz Nemčije, Belgije, Danske,

Španije, Italije, Anglije in Slovaške,
ki so se jih učenci naučili ob
gostovanju tujih učiteljev in učencev
decembra, v okviru projekta
Comenius, ter seveda tudi plese, ob
katerih vsakemu zaigra srce - naše,
slovenske, ob spremstvu učencev
harmonikarjev.
Pomemben del prireditve je bil
namenjen tudi predstavitvi naših
krajanov, kovaškega mojstra Rudija
Severja in pletarskega mojstra
Mihaela Burgerja. V sliki in besedi
smo spoznali ti dve zahtevni
mojstrski deli, po prireditvi pa smo
lahko občudovali njune pletarske in
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kovaške mojstrovine. Poleg izdelkov
so bile razstavljene tudi Hanine in
Tjašine, na natečaju nagrajene
fotografije, njunih del.
Prireditev je bila izredno toplo
sprejeta, o čemer pričajo tudi zapisi
naših krajanov - obiskovalcev.
Mojca Kadivnik

osnovnošolci

Literarni prispevki
ucencev OŠ Drska
Voda

Brez vode ni sveta

Voda dere vse do brega,
kjer je zmeda dol z Bleda.

Brez vode ni sveta,
brez vode ni tega,
da bi živa bitja živela
in se v svetu vrtela.

Da vodo zavarovali bi,
delavce potrebovali bi.

V vsaki deželi veliko je vode,
v nekaterih pa vodo onesnažujejo,
da s tem sami sebi škodujejo.

Ko sonce žari,
se iz vode kadi.
Če vodo pijemo,
srce si krepimo,
tako lahko
koga prehitimo.

V naši deželi res srečo imamo,
saj vode nikoli tu ni premalo.
Voda prozorna,
v njej ribice plavajo
in se zabavajo.

Če radi govorimo,
vodo veselo pijmo.

Jakob Čop, 5. A

Martin Jančar Jarc, 5. A

Moj ati

Dedek

To je moj dedi,
ki ga kličem ati,
ker mi hoče bombone dati.

Moj dedek je starejši,
moj dedek je suh,
vedno delo ga lovi,
zna popraviti vse stvari.

Vsi dedki so že stari,
z brki, bradami in sivimi lasmi,
z ukrivljeno palico pomagajo si.
Moj ati pa pesmice piše,
ki jih hoče dati v časopise.
Risbe riše s pasteli,
vodenimi barvicami in akvareli.
Liza Skube, 4. B

Moj dedek je lovec,
ki živali rad ima,
v gozdu se počuti,
kot da je doma.
Moj dedek je prijazen,
pomaga mi, kar zna.

Moj dedek
Moj dedek je mojster,
popravlja reči.
Ko dan se zbudi,
se dedku mudi in takrat se mi zdi,
da ustvarjat hiti.
Že spet se igra in smeje ha,ha,
ko babi ga sliši,
se kar zvrti v hiši,
ampak on ne odneha,
spet delo ga kliče in potem kar po telefonu
pokliče. Pove: «Imam nove reči,«
in takrat k njemu zdrvimo pri priči.
Že noč se spusti,
takrat dedek utrujen leži in pravi,
naj se dan kmalu zbudi.
Ajda Žura, 4. C

Tinkara Pavlin, 4. C

Nagradno vprašanje
Nekje na območju Krajevne
skupnosti smo jeseni posneli tole
fotografijo. Če želite nagrado, nam
pošljite lokacijo posnetka. Dovolj
bo, če zapišete najbližjo hišno
številko in ulico.
Odgovore s svojimi kontaktnimi
podatki pošljite do 15. aprila 2011 na
elektronski naslov uredništva
pod.topom@gmail.com. Imena
izžrebancev bodo objavljena tudi na
oglasni deski krajevne skupnosti na
stavbi Trgovine Tuš na ulici Slavka
Gruma 3.

Izžrebani bosta dve nagradi:
izdelava fotografij, 100 kosov
(10x15)
izdelava fotografij, 50 kosov
(10x15)
Nagrado je prispevalo podjetje DT
FOTO ASJA iz Novega mesta.
Nagradi za pravilen odgovor iz
prejšnje številke sta dobila Andrej
Papež in Erika Krušec.
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zabava

Nagradna krizanka

Rešitve nagradne križanke pošljite do 15. aprila 2011 na naslov:
KS Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto, s pripisom
REŠITEV KRIŽANKE ali na elektronski naslov:
pod.topom@gmail.com z zadevo REŠITEV
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Nagrade:
1.nagrada: nedeljsko kosilo za
dve osebi v gostilni Jakše
2.nagrada: gostinska storitev v
Atmosfera caffe
3.nagrada: praktično darilo

izdelava in vgradnja stavbnega
pohištva
izolacijska vhodna vrata,
drsna vrata
pohištvo po meri, regali,
vgradne omare
masivne mize, klopi in ograje
izdelava kletnih regalov, polic
popravilo oken, vrat in ostale
stanovanjske opreme

